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บทสรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

พันธกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญานอกจากภารกิจด้านการจดทะเบียนแล้ว (IP Registration) ยัง

ครอบคลุมการคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปด้วย (IP Protection & IP to 

Commercialization) การศึกษานี้วิเคราะห์การน าเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ประโยชน์ พร้อมข้อเสนอแนะ

โครงการ Quick Win ท่ีเสนอให้มีการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ออนไลน์เช่ือมโยงกับระบบของภาคเอกชน และ

การหารือเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีสนับสนุนการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ได้ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมท้ังโครงการระยะกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์บนเครือข่าย Blockchain และ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Ledger) โดย

สามารถจัดเก็บข้อมูล เช่น เอกสาร ธุรกรรมการโอนเงิน หรือการเปล่ียนมือสินทรัพย์ระหว่างบุคคลได้ โดยมี

กระบวนการเข้ารหัส (Cryptography) และการตรวจสอบ (Consensus) จากสมาชิกในเครือข่ายก่อนท่ีจะ

บรรจุข้อมูลลงบนบล็อก ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าข้อมูลท่ีถูกบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงจากเดิมได้  

Blockchain 2.0 สนับสนุนการท าธุรกรรมแบบอัตโนมัติด้วยการสร้างสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart Contract  

ท่ีท าให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถด าเนินการตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ในเงื่อนไขได้อัตโนมัติ ท าให้สามารถ

พัฒนาแอปพลิเคช่ันหรือรูปแบบธุรกรรมอัตโนมัติใหม่ ๆ  ใช้งานร่วมกับ Cryptocurrency โดยมีต้นทุนท่ีต่ าและ

ไม่จ าเป็นต้องมีคนกลางได้ 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อสนับสนุนงานท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ  

การจัดเก็บฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย น่าเช่ือถือ

มากยิ่งขึ้น  โดยสามารถท าการบันทึกสิทธิผู้เป็นเจ้าของ (Ownership) วันเวลาท่ีได้รับอนุญาต (Timestamp) 

ลงบนฐานข้อมูล Blockchain ข้อมูลท่ีจัดเก็บแบบกระจายท าให้ยากต่อการเปล่ียนแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล 

สามารถตรวจสอบท่ีมาหรือติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมตลอดวงจรของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การโอนสิทธิ 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การบันทึกหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงการสร้าง Smart Contract เพื่อให้สามารถท า

ธุรกรรมอย่างอัตโนมัติได้ อาทิ การบันทึกสิทธิ การโอนสิทธิ การช าระเงิน การบังคับหลักประกัน 

ส าหรับข้อเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบริหารทรัพย์สิน
ทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ เสนอให้ประยุกต์ใช้กับทรัพย์สินทางปัญญา 4 ประเภท โดยพิจารณาจากความพร้อม
และความส าคัญ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยมีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและเช่ือมโยงสู่เชิงพาณิชย์ 
อย่ำงน้อย 6 โครงกำร ทั้งระยะสั้น (Quick Win 1 ปี) และระยะถัดไป (2-3 ปี) ประกอบด้วย 
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โครงกำรระยะสั้น (Quick Win 1 ปี) 
1) โครงกำรน ำร่องระบบบริหำรลิขสิทธิ์ด้วย Blockchain ส าหรับผลงานวรรณกรรมแบบครบวงจร 

ต้ังแต่จดแจ้งลิขสิทธิ์ การโอนสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์เป็นหลักประกันและการบังคับ

หลักประกัน  เนื่องจากกระแสความนิยมบริโภค e-Book ในประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และงาน

ลิขสิทธิ์วรรณกรรมมีผู้ให้บริการแอปพลิเคช่ัน  e-Book ท่ีจัดเก็บข้อมูลประวัติธุรกรรมและรายได้ของนักเขียน

อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สินเช่ือได้  โดยเสนอให้กรมทรัพย์สิน

ทำงปัญญำพิจำรณำกำรจัดต้ังคณะท ำงำนประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบบริหารลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ภายใต้

แนวคิดระบบท่ีมีความเป็นกลาง เปิดกว้างให้ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเช่ือมต่อการใช้งานกับระบบได้  

โดยภาคเอกชน (e-Book Service Provider) ท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน Blockchain อาจช่วยพัฒนาระบบภายใต้

กรอบมาตรฐานท่ีคณะท างานฯ ก าหนด เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง โปร่งใส และ e-Book Service Provider 

หรือสถาบันการเงินทุกรายสามารถเข้าร่วมในภายหลังได้ 

2) โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำสู่เชิง

พำณิชย ์โดยเน้นท่ีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อรองรับโครงการระยะกลางและระยะยาว 

โดยศึกษาแนวทางการสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

อาทิ การใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ การพัฒนาตลาดรองส าหรับซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังพัฒนา

ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานประเมินทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เป็นต้น 

เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้กับทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในระยะยาว    

โดยเสนอให้กรมทรัพย์สินทำงปัญญำพิจำรณำกำรจัดต้ังคณะท ำงำน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สมาคมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศดังกล่าว 
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โครงกำรระยะถัดไป (2-3 ปี) 

1) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรข้อมูลสิทธิบัตรแบบออนไลน์บนเครือข่ำย Blockchain  เป็น 

การพัฒนาระบบเช่ือมต่อกับระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อน าข้อมูลสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตรจัดเก็บบนเครือข่าย Blockchain 

แบบสาธารณะ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการใช้เป็น

หลักประกันทางธุรกิจ 

2) โครงกำรพ ัฒนำระบบบร ิหำรข ้อม ูลเครื ่องหมำยกำรค ้ำแบบออนไลน ์บนเคร ือข่ำย 

Blockchain เป็นการพัฒนาระบบเช่ือมต่อกับระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อน าข้อมูลเครื่องหมายการค้าจัดเก็บบนเครือข่าย Blockchain แบบสาธารณะ ส าหรับ

ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการโอนสิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

3) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ออนไลน์บนเครือข่ำย Blockchain เป็นการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า GI อาทิ สินค้าเกษตรหรืออาหาร 

พร้อมท้ังศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคช่ันท่ีให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของสินค้าได้  

4) โครงกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกข้อมูลกำรใช้สิทธิในตลำด เพื่อพัฒนาแบบจ าลอง

ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาและเสนอแนะแนวทางในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ

ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจท่ีเหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Blockchain 

จากโครงการต่างๆ ข้างต้น เช่น ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ข้อมูลการใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้ง

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 
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